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(Ciąi dalszy i strony 1 ej), 
grupy 100 w Nantiooke, Pa. po tonie 
śp. Wilhelminie Kamp&, zmarłej dnia 
80 Września 1802. 

8ekr J. Waligórski w Chicago, 111 
doL 250 dla Juliana Grabowskiego, 
członka 1520 z Tow. Polak na Obczy 
cnie, grupy 120 w Cbioago, 111. po to 
ni# śp. Wiktoryi Grabowskiej, zmarłej 
dnia 0 Paf i ziem i ka 1802. 

8ekr. J. Gdynia w St. Louis. Mo. doi. 
250 dla Józefa Maniackiego, członka 
9218 z Tow. Jan III Sobieski, grupy 
78 w Sc. Louis, Mo. po tonie śp. Józefi- 
nie Manieokiej, zmarłej dnia 21 Pat 
dziermka 1802. 

Sekr. J. I Iziorek w Duluth. Mino. 
doi. 600 dla wdowy po śp. Józef e Świ 
tała, otłonku 5080 z Tow. św. Józefa, 
grupy 108 w D ilutb, Mian. zmarłym 
dnia 22 Października 1802. 

(Po Sejmie IX wypłaoono dolarów 
42,250. Prsyp. Red ) 

Wioeoenaor Zw. N. P., T. M. 
liński przybył do Chicago d iia 

29 Grudnia, apędnł ozas pobytu 
w Biórte Rządu Centr. i Redak 

oyi Zgody, wyjechał dnia nastę 
pnego dr Dtlutb, Mion. 

L ■ i. 
r»w Polikli h li riwriw w <T1»I- 

«««t ««>•», 
Z apowa*nie<.ia Prezydenta uwia 

lalim wszystkich członków Tow. Pol- 
tłeh Krawców, tm posiedzenie nadzwy 
»joa, wzglęiem waftnej spraw j t d 

(dziś «• dnia Saro Stjosoia 18W8, to 

JMt w M«*rt»k o godami* 7ej 
w hali J. Karaska, 060 Diokaoo at. 

NkobMaoM całooków j**t pod karą 
j« i nago do ara. 

Z »aaounki«nj 

7. WrumiAski, sakr. prot. 
M. ZwimcKowki, pras. 

Chicago dnia 2 Sfcvcsnia 1898. 
W chwili tak stanowczej jaz 

obecna s powodu pracy nieprz\ ja- 
dół w celu wstrzymania szybko 
poatępująoego rot woj u i wzrostu 

Zwiąsku Mar. Pul. zmuast-ni je- 
steśmy uatawicsaie przeciwdziałać 
niecoem dąieniom, nie doawol ó 
aaeraenia fałszywych wieści, któ.e 

mogłyby oddziałać niekorzystnie 
na waroat Związku. 

Wspomnieliśmy w Mo 48 Zgo- 
dy. ie Kropi ulane wpośród Zwią- 
kkowych starają się sorganicować 
sekretne stowarzyszę u ie tak zwa- 

ne „Złotego mostu’’, piękną tą 
nazwą ooliczyli, ie pociągną na- 

wet niektórych ludzi rzetelnie 

stojących pod sztandarem naro- 

dowym. Nikt nie zaprzeczy, ie 
naleiy wiele poświęcić gdyby by 
ło moi li we doprowadzenie do je- 
dności i zgody wszystkie organi 
zacaye towarzystw polskich, po- 
mimo to, doświadczenia jasno nu* 

pouczyły, te wiele jeszcze czasu 

potrzeba, aieby tak święty cel 
odniósł pomyślny skutek. — 

Partya fanatyczno r 1-g'jna t> k 

długo jak będzie mogła nie wy- 

rzecze się swych przywłaszczonych 
praw absolutyzmu; — w dzieliśmy 
kilkakrotne tyczenia towamstw 
narodowych zbratania się z bra- 
ctwami kościeloemi, nie odniosło 
to sknlku; nigdy nie zaszły prze- 
szkody ze strony synów j* d lej 
matki Pilski, lecz wstrzymane 
zostały przez tych, którzy sprawę 
narodową poświęcać pragną dla 

wyłącznych ko zyśd kościoła, a 

właściwie kleru. 

Stowarzyszeniu „Złotego mostu” 
zmuszeni jesteśmy zwrócić uwagę, 
ie prace tych, którzy wierzą w 

moiliwość dobrego i-kutku ogól 
nego połączenia są d r mne, 

przykład mamy aa rozdaelonem 

Zjednoczeniu Pol. Rzym Kat., 
które się rozpadło na dwie części 
pod opieką Boskiego serca Jezu 
aa i Matki B <skiej Częstochow- 
skiej. — 

Czyniono kroki na ostatnim 

sejmie Zjednoczenia R. K. w ce- 

lu połączenia się powrotnie, przed- 
stawiała się moiność pomyślnego 
załatwienia sprawy; wielu księły 
lego pragnęło, — skoro przyszły 
?ądenia mało znaczących ustępstw 
« d Zjedn >< z-nia pod opieką 
Matki Boskiej Cz.t projekt złą 
czenia się nie nastąpił. Jeieli tak 
mało znaczące sprawy jak iąd i- 
nie rachunków i dotyczące ad mi 

nistracyi, et) nią niemoiliwe po* 
łączenie się, jakie dziś moina 

przypuścić ie nastąpi połączenie 
się ze Związkiem Nar. Pol., który 
podziela zapatrywania Zjedno- 
czenia P. K. pod opieką Matki B. 
C. i nie odstąpi od zasad konstytu- 
cyjnych równouprawnienia warstw 

i wyznań. 
Moiliwosć braterskich stosun- 

ków nie moie nastąpić prędzej, 
dopóki Zjednoczenie P R. K. nie 

wywalczy swobodnych praw ob- 

jawiania swych a dań. a Związek 
Nar. Pol. nie stanie się tak sil- 

nym, aieby zdanie jego przewa 
iało szalę decydującą. 

Kropidlarze dobrze wiedzą, te 

zgoda, pojedoanie, zbratanie, po- 
łączenie się polskiej emigracyi na 

ziemi amerykańskiej, jest dla nich 
klęską tamującą im drogę wyzy- 
sku, — czują fte Związek Nur. 
Pol. prędzej czy póńniej pozyska 
pod swój sztandar ogól emigra- 
cyi poUkiej, dla tych to powo- 
dów tformowali tajne stowarzy- 
szenie „Złotego mostu” rekruta 
jąc adeptów pomiędzy członkami 
Związku Nar. Pol., sądząc te 

przez tych dopoą oelu, potrafią 
obudzić podejrzenia i nieufuońć 
do osynnoóci Rządu Centr.Zw.Pol. 

•niecą zamieszania, odstraszą 
wstępujących do Związku. 

Pr ♦inny o ci« r^liwoU, sprawa 
ta wcj śnioną będzie, a bud>woi- 
osy „Złotego mostu” zaszkodzić 
Związkowi Kar. Pol. nie potrafią, 
sami eię ty lko ośmieszą. gd/i o- 

gól emi^racyi zbyt j at dojrzały, 
ateby dto-łań renegatów drsta 
teosnie nie ocenił i nie oaądal 
n»dto prawi ctłonkowie Związku 
K. P. z większą gorliwością je 
staw pracować będą dla wyko* 
rs»nien<a wszelki-go rodzaju po- 
śród sobie renegatów. 

Na wszelkie nikczemne zarzu 

ty w sprawach pięuięinych od* 
powiadamy cyframi, prosimy po- 
równać ogłoazme sprawozdanie 
R ąd i Ceutr. za kwartał III i 
d is ogł. szone za kwartał IV, a 

uznanie nastąpi, poniewai przez 
jeden kwartał kapittł leżący w 

gotowiznie wzrost o doi. 637 7 A 
lczba członków Za. N. P. zwię- 
kszyła się o osób 424 nadto za 
l> teł «ć u Grup pow.ęksryła się o 

dl 98 38 
Latoaoe zaproszenia zostały 

wy«Une przez R'.ąd G.mfcr. Zw. 
N. P. 1. na d/ień dzisiejszy to j-et, 
ua środę dnia 4 go Stycznia na 

godzinę 7.30 w-eciorem do bióra 
Rządu Oentr. pod No. 674 Kuble ul. 
do wszystkich delegatów Sejmu IX 
zamieszka t\ ch w Chicago, jak rów- 
nież i tych Grup które nie były 
reprezentowane, ażeby zbxd .li 
zarzuty uczynione R ądowi Ceu- 
trrlnemu Zw Nar Pol. i R dok- 
torowi „Zgody” przez p. T. Stan 
w sprawie r-ichuuków i swoje 
zdania o całej sprawia wypo- 
wiedzieli. 

Po odbytem posadzeniu re 

zultiita publicznie ogłascone zo 

staną. 

Zżycia Polonii 

Ofcr.k+4 w Uraad B>pl4l. 
Gkand Rapids, a 3 Gru lais 1802. 

Nar. PoL w Grand R« 
pids, Mich. urządziło obohdi pamiątki 
powstania Listopadowego dla wapauial 
zzago uoiOMoit w niedzielą d. 8 Gru 
duia r. b. w Polskiej hali narodowej 
przy Jack too ul. 

Wieczorem zgromadziła aią publi 
ozność polaka do bali tak liozoie, ii 
miejsca i siedzenia bjły zupełoie prze 
pełnione. O godzinie 8 z podniesie- 
niem kurtyny, ob. B. Centilli prezy- 
dent komitetu obchodowego otworzył 
uroczystość obobodu przemawiając sto 

wa, Dumnym jestem z motuośoi w 

imieniu Tow. N. P. przywitać tak lios- 
me zgromadzonych gości, którzy po 
spieszyli na miejzoe wspólnego zebra- 

nia, aby uczcić ten dzień radości 
i smutku. W dalszym toku mowy 
przemawiając w gorąoyeh i patryoty- 
oznyoh słowanb, przypomina! 82 lat 
jak upł/Dą! dzień wj wielkiej odwagi i 
energii w którym to doiu rodacy nasi 

porzuoili wszystko tegnsjąo matki, to 

ny, dziatki swe, wzgardzili tyoiem wła 
snem, rzucili aią na wroga, aby tylao 
ratować upadającą ojosyzną. 

Po stósowoej do doia swej prsemo 
wie, powołał ob. B. Centilli na prsewo 
dnioząoego tegot obobodu pana Dr. 
muzyki de Kontekiego, na Tice-presy 
decta p. Dr. Wolff, na sekretarza miej 
podpisanego. — Prezydent pan de 
Koc tak i za ją wszy miejsce zawezwał 

podług pragramu Tow. Spewu Lutnia 
do odśpiewania pieśni Butę coś Polską, 
buosne oklaski. 

Następni* wystąpił a mową weteran 
s roku 68go ob. Jan LipcsyAski, znany 
wszystkim Polakom jako mówca boa 

którego aią ni* obył ta den obchód na 

którym by ni* przemawiał, jako i tą ra 

aą wykładająo zajścia powstania L sto- 

paduwego, zwracał uwagą publiczności 
wskazując na głową okrytą aiwiaoą 
prezesa p. de Kontakiego, weterana a 

roku 8 Igo, który był takt* świadkiem 
powstania Listopadowego. — Kofi 
osąo wzywał wssystkieb braci do ag >• 

dy i jedności. Na oo publiczuoM rzu 

tiła grzmot oklasków, 
8. śpiew, Polaka powstająca. 
4. Dek la macy a O letniego Tadeusza 

U (akowskiego, „Tęsknota sa krajem” 
za tak długi 1 p ąkn|e mówiony wiar 

•syk publiczność wyw« łała mlw dwu* 
kro tai* na MMt kuosnemi oklaska 
■i. 

f. Dragi aówoa, syn starty ob. No* 
wiokiego, p. Jan Nsp. Nowioki pomi- 
mo awsgo młodego wieka, wywiązał złą 
w swój mowis znakomicie, — publirz 
doM podziwiała pamięć jego i dokładny 
jprk polaki, gdyt w swej mowis prs* 
ssedł obszernie najwaioiejste zajścia 
wymieniając nazwiska głównych wo* 

daów powstania od poesątka aft do 
koftca. W nagrody obdaruj ła pnbli- 
osność młodzisfioa gradem oklasków, 
at hala drżała. Brawo! młodsisSy poi 
tka powinna wstępować w ślady t* 1 
ó wióry ć się w hiatoryi naród a naszego, 
a sapswos osaa nadejdzis, fts pękną 
kajdany niswoli i u jaśnieją dni wasal* 
im naatsj ukochanej ojczyźnie. 
I śpiew „Wygnaniec**. 
7. Deklamacya Ojio lstoiej Lsokadyi 

Markowskiej „Wiara**. Wszyscy po- 
dziwiali jej talent lt t»k ładnie i dobi 
tnie sę a tego zry wiązała, Huosne 
•klask L 

8- Trzeci mdwoa, ob. Rusifiaki który 
takte dokładnie prseobodsił oałe po 
wntanie L at opadowe, wzywał rodziców 
aby bezustmnnie pielęgnowali język 
ojosysty, uczyli bistoryi polskiej i wpa 
jali cnoty, swyozaje i obyczaje polskie 
w młodziet tn wzrastającą, bo jeieli my 
jut nie będziemy mieli tego szczęścia 
temśjić się na tyob tyranach, którzy 
nam rozdrapali ojczyzną naszą, to nieoh 
dzieci nasze zemstę wyj«wią za nas i 

naszych przodków i odbierą to oo ojco- 
wie nasi utracili. Huczne oklaski. 

V Sjew i mogły. 
10. OekUmaoja panny Władysławy 

Stooiuskiej w aog elskim języku (The 
Polish boy) zrobiła wielki* wraLenie na 

słuchaozaoh, szczegół aie gości innych 
narudowcśji zmusiła prtez ase uczucia 

narodowe i wyrazy a*roa Polki, do po 
dziękowania przez grzmot oklasków. 

11. śpiew „Jeszcze Polaka nie zgi- 
oęł.”. 

Po wykonania programu, prezydent 
obchodu ob. B. Cent illi wstępując na 

sceną, w imieniu wszystkich zgromadzo 
cyoh gości prosił pana de Kootakiego 
aby raosył jako król muzyki swą impo- 
nującą grą nas zaszczycić. Na które 
to tądaoie szanowny gość tyozeniu ra- 

dca) ć uczynił. Publiczność dziękując 
sławnemu kompozytorowi, dąftyła na 

scenę, aby wyrzuć a we podziękowanie 
mętowi który swym talentem, energią 
i wytrwałą pracą na polu muzyki, przy 
ozynił s ę do powiększenia sławy narodu 

polskiego. 
Poozem prezydent komitetu obebodo 

w ego podziękował w imieniu Tow N. 
P. wszystkim biorącym udział w wyko 
nananiu programu, a szczególnie Tow. 
ś >ie»u Lutnia Chórowi VII Związku 
Śpiewaków Polkioh w Ameryce, które 
■tę wielce przyczynia do uświetnienia 

podobnyoh uroczystości, oraz szano- 

wnym gościom panu de Koatskiemu i 

panu dr. Wolff i wszystkim zgromadzo- 
nym gościom za tak liczny współudział 
w tejże uroczystości. 

Z szacunkiem 
Julian Malinetotki, 

Sekretarz obchodu. 

Obchód w Kr4 Jaeket, Mieli. 

Rzd Jackkt, M.oh 24 Gradoia 1892. 
W woutf data 26 Lulop. r. b., Wid. 

ka. pr. Pa po fi odprawił Żałobne nabo- 
tefistwo za poległyih braci w omie 

p >witania aa niepodległość Ojczyzny 
naszej, w roku 1880 — 81. Kauf«lk 

był przyozdobiony, przy którym buaa- 
rse pełnili atrai honorową a dobytą bro- 

nią- Wieosorem o godz. 7 ej zebrali 
aią Pilscy na osele huaarakiej muzyki, 
do Oper Hall, pray drugiej ulicy. Ob- 
chód otworzył prezydent i kapitan bu- 

aaray Jan Łąosay, po dość długiej prze- 
mowie objaśnił znaczenie tej uroczy- 
alośoi, poozem zawezwał w imienia ca- 

łej publiczności Wiał. ka Fapofi i ksią- 
daa z parafii włoskiej, których przyjąto 
grzmotem oklasków. Muzyka Tow 
, Husarzy** odegrała „Bota cci Polską** 
Hymn narodowy polski, na głosy od- 

śpiswsły dsieci szkółce pod dyrekcyą 
nauetyoiela p. W, Ktłlakiewioa. Na- 

stępnie mówce ob. Jan Wieesorkiewios 
obszernie przemawiał o patryotymmie 
Związku Nar. Pol. i zachąoał do łąoae 
dis sią, gdyś tylko przez Związek Nar. 
Polski moiemy dojść do oelu, s ten 

jest wskrzeszenie bliżej uoiemiątooej 
Ojczyzny. Mówił o hietoryi polskiej, 
jak przodkowie nad krew prasie wali za 

wiarą iw. i wolność, i śe powstanie listo- 
padowe udać sią nie mogło przez opie- 
szałość wodzów. 

Bpie w , Na groby** wykonały dziad 
szkólae. Dekleaseoys „Sława polskie 
sto dsieokn** przez Jana Grądzieiew- 

skiegn. „Ni* wolno nam Btnutji 
czoła” wykonał obór pod klarowni- 
rtwam nauczyciela p. W. Kcilakiewies. 
Orkiestra Tow. Husarzy, odegrała a 

twory narodów*, śpi*w „Bracia roos- 

niea** eykonaoy prs*a Stanisławy Wie 
osorkiewios. Deklamaoya „Modły d< 

Bojfa", Maryanna Kubiak. śpi** 
„Czarna ankieoka”, przez dai*ci szkól 
oe. Deklamaoya „Co to aa obras mat 

ko na ieianie” wykon. Franciaska Wia 
rzorkiewioz. śpiew „Maran Cbłopk 
kiego” wyk. dzieci askdln*. Orkiestr 
Tow, Huaaray, odegrała utwory nar«x 

W asyst kie wy stypy wynagrodsoc 
buosnymi oklaskani. 

W imieniu oałego towarryitwa akii 

damy nauczycielowi p. W. Kuf laki' 
wice, Wi*L ks. Papofi i wszystkim Pi 
lakom i Polkom, którzy uczestniczy 
w obchodzie w R*d Jaokct, jak najs* 
deozaiejste podziękowanie. 

Dziękując jeszcze ras aa tak wielk 
zgromadzenie, wykrzykniemy, Ni«< 
tyją Polacy w R-hI JaokatI Niech tj 
Z«)|iek Nar. P.l i tyozymy wszystki 
abyśmy przyszły obchód mogli obch 
duć oia w Ameryce, leos ahyimy i 

wolnej ziemi Polski wspólnie mogli s 

śpiewać .Jeszcze Polska nie sgioęła 
Tegt i doia odbyło sę przedstawi 

nie teatru amatorskiego „Uliozmk Wa 

ssawski”, kratoobwiła w jednym akc 
ze ip*ewkami przez antoniego Wi 

uiarsaiego. Na soenie występowa 
następujące osoby: 

1) Majster, Blmstrob Witold. 2) J 
gusta córka, Kowalska Józefa. 8; Ci 
cis, Z Wierzchowska Teresa. 4) Cze) 
dnik Safianek, Józwiak Staniała 

5) Riemyozek, Panfil Józef. 0] Jam 
piaskarz, Z Wierzchowski Jan. 7) Zj 
Zwiersobowsai Władysław, 8) Ur. 
dmk, Tobijafiski Michał.9 j Nieznajomy 
Zieliński Jó.ef 10) Śmieciarka, Z wierr 

chowski Władysław. 11) Rezyteraa 
K> ilakiewios W. 

Teatr wypadł świetnie, wszyscy at* 

torsy wywiązali się znakomicie. 
Jan Witczorkit wieś. 

Tew. Ifai«d*«e apteką A 
Jadwigi, w r»iuaa.a Wi«. 

PoiHAft, W i». 28 grudnia 1892 
Na oiutoiem posiedzeniu gdzie 

oh walono jednogłośnie by to warty al 

naase do Z. N. P. przystąpiło wybr 
zoatali następująoi urzędnicy: 

F. L. Piętro wioz. prezydent 
Autoni Malinowski, wioe prezydea 
Jóttf B gumił, sekr. prot; 
Francuzek Switalaki, sekr. 6n. 
Ludwik Glamkowski, kaayer; 
Pomimo it okolioę tutejszą rok te 

(w pewnych szpargałach polskich) 
aano jako najgorszą a nas jako ną< 
rzy i Żebraków, rzeczy sią inaczej 
msjt. Dziąki Boga, wszyscy ta 
mieszkali Polacy którzy robić chcą, 
ją os jeść i pić bo okolica tu cie złi 

grunt urodzajny i widoki na przysz 
nie złe. 

W nadziei it Bracia Związko f 
którzy mają ohęć na farmach sią < > 

dlić o nas nie zapomną (bo dobi o 

grunta na farmy za przystępną cen a 

jeszcze dosyć do nabycia) załąoi ,c 

dla Szanownego Rząlu Centralni i 

wszystkioh Braci Związkowoów sc e 

ozne tyczenia szoząśliwego i pomy » 

go Nowego Roku, kreślą sią 
Z braterskiem p< z lrowieniem 

Józef Bogumił, sekr. pr 

T«w. lyeerae Uoroar 
w »( Laaił, 

St Louis, Mo. 28 Grudnia 

Następującym osłonkom 

towarzystwo no rok prsyasły 
otwo spraw swoich: 

Wojoiaob Staraohowios, pras. 
piarwssy, Maoiaj Nakla t, wioa 

po ras piarwssy; Ludwik 
•ki, aaar. In. po ras piarwasy; 
Dąbrowski, kaayar po ras 

Karol Szarmach, Czesław 
Jan Fikowski, rada 

piarwasy; Marom 
I; J. Kassubowaki, 
Fr. Paozkowaki, ohorąty I; 
weldt, chorą!y dro^i; 
•ki sakr. po ras dru^i. 

Z poosątkiam przyislago 
To w. Ryo. Kor. Pol. będsi* 
poaiadsama w drugą niadsialą 
miesiąca a nie w otwartą 
osa*. A Zatem posiedzenie 
we odbędzie się dnia 8go 
St. Louis sali, Broadway i 

Z asaouck 
A. D. 

Prsas jeden miesiąc 
zatwardzenie i kiedy 
kasały się besskutecsae, 
su Koeniga basa baraki* 

gły mi-— Joaapb Oaigai, 
Wis. 

Fi Ą>wŁl» 
Nito) podpita os di <}'Uj« : 

*ol. i jtdnooaaiii<« grap* 88 „Ow łul* 
Nu. 

wyoięstw.” u punk 
o ego wTpłtotoit 
rięoset [600] po 
i« Piaseckim, k 
itUto do tak 
6acae Polki ep^w 
ów uby się łączyli 

jodynie d>w<gt 8 
Je i Sieroty moje 

oodziennych modlit 
i siłą moralną dl* Zer 
dek Jego nioprzyj 
noegtidw. 

Bóg Wam upleć B 

aby Wena i waszym 
błogosławił. 

Kreślę się Siost 

Bat Citt, don 

Szanowny H» 
Proszę umifrśjió te 

dsieM: Dnia 8go Stycznia 
mityng związku robotnik 
w heli p. A. Andrzejewskie 
zapraszam wszystkich osła 

tka, poniewst są waine s 

łatwienia. urazem upomina 
do spraw nadzwyczajnych 
sprawozdanie za swych osynn 
tem nadmieniam ii oi osłonko 
mają jakie intereea do Kom 
■ię udali wprost do następując 
wateli jako komisyi: W. V 

azewski, Jakób Darda*, J a. 

M. Jankowiak, W. Kabat, R 
jewski. 

Z upoważnienia związku 
polskich 

Jan Schul*, 

im, 1862 

KrjA 
Wffc#ry ■ri^4Btk*i 

La Sallb Iti, 28 tifuiibit 
Towarzystwo Kiijiustko, Kri^l 14 

odbyło iwe roozne poaiedwnie w dnia 
13go grudnia r. l, na którym brało 
aową admmistraoyą na rok 1893, do 
kMkaj w skład wchodzą: 

Franciszek Twardowaki, kapitan po 
ra* dragi; Wawrzyniec Bybki, pow*..- 
osnik lisy i kaayer poraź drugi; WYa- 
dyaław Janiszewski, porucznik i 
sekretarz protokulowy poraź drug>; J6 
Zef Klimek, wachmistrz poraź piareszyj 
Andrzej Sobieralaki, oborąty p raz’ 

pierwszy; Jan Hudak, trębacz poraź 
drugi. 

Zarazem zawiadamiam azan. r<d»ków 
zamieszkałych w La Salle, Ili., iZ na 

poeiedzeaiu zcstało watąpue zii- 
tonę tylko na i 1.50 o. Mo to* sią zapi- 
sać do To w. naszego na każdem posie- 
dzeniu. Proszą naszych nieprzyjaciół 
aby nieodmawiali nam członków którzy 
mają wstąpić. 

Posiedzenia oibywają sią w dragi 
" torek każdego Łiesiąe*. Wszelkie 
listy l koreepoadenoye proszą adreso- 
wać: 

Wł. Janiszewiki, s-ikr. gr. 74 
No. 18—>9ih str. La Sslle, 111. 

Tow, Het. Stef* 
*•*«< 

PHILADKLFHIA, i 
To W. Hit Stef* 

172 ot roosoem 

«'t«raieckl*> 
ta 17*. 
2l Grudnia 1892. 
Czar o ieo kiego, gr, 

eJcernu ligo Gru- 
dni* na nartę^iytoj 1898 ruk obrało 

nastąpująoy sari 

Wawrijaieo fca4ko»»ki, prezydent; 
Stymon Grooht>«ski, ▼ oe-prezydeut; 
Antoni Monkiewicz, sekretarz prot. po 
ras dragi; Władysław Ł«paoz, wioe- 
•ekr.; Fraociwt GarosyAssi, kasyer po 
ras dragi; P>« oias-*k Ziemski, Aii^a- 

o*» opiekunowi# kasy; 
:t, marszałek I. poras 

>j Gralik, marszałek II. 
a>iesiąosne posiedzenia to* 

>dby wać aią bądą w dragą 

styn 
Julian 

drug-; 

sobotą kAdsgo miesiąoa o godzinie w 
pół do 9i»j w wieosór na nlioy 8 Front 
w hali ^»i Na 888 n ob. Nowiokirga. 

Wsąpicie korespondennye tyczące aią 
tow. flet. Czarnieckiego naloty adreso- 
wać: 

Antoni JfoeliasiM, sekr. 
1 Federal str. Philadelphta, Pa. 

Tow Usalsa Polska. 
P medzeme Towarzystwa Gmina Pol- 

ski Grapa No. 2 Związku N. Pol. od- 
bąjzie sią dnia 8 Styosma rb. o godzi- nie 2*j po południa, w bali Połaakipgo 
pod No. 800 8. Ashland Are., na które 
wzsystkiob ozłooków zaprasza 

M. Wr66l«%00kit Sekr. prot. 

Cłraad Mapie*, Mlek. 
W Nlednełą bgo Styosma 1898 r. 

godi. 8 nej wieczorem odbądzie aią w 

Polskiej Hali prsadata wierne teatralne. 
Odegranem bądsie „Ulicznik Warsza- 
wski". Po przedstawieniu ty we obrazy. Polonią tutejszą uprasza o jak na.h 
ozniejary współudział 

v, KOMITET. 


